
Vem av svenska Länsbolagscheferna tar 

över försvarsministerposten? 
Jag vill kunna se mig själv i spegeln och se mina medarbetare i ansiktet. Sade 
"Försvarsminister Mikael Odenberg (m) avgår med omedelbar verkan. Detta var veckans 
skrällande nyhet som visar att en och annan i regeringen har kvar moral och rättsuppfattning. 

Uppgiften som försvarsminister är ett förtroendeuppdrag. När man inte längre känner 
förtroende för uppgiften är det dags att stiga åt sidan. Jag vill kunna se mig själv i spegeln och 
se mina medarbetare i ansiktet." 
 

Länsbolagscheferna goda kandidater till posten! Löjroms intelligens. 

Första kravet uppfyller samtliga Länsbolagschefer, kunna se sig i spegeln utan att skämmas.  
Andra kravet att vara lojal vasall = medlöpare utan att fundera själv varför man sätter sprätt 
på miljarder kronor samtidigt som äldrevården går på kryckor och folk dör i förtid pga av 
utebliven vård därför att alltmer pengar försnillas inom kollektivtrafiken. 

Tredje kravet man är total okunnig och i regel trevlig med ett glas i handen där man driver 
wining & dining management, med ett leende kommer man långt, att vara ryggradslös där inte 
ens en röntgen bild kan upptäcka den minsta lilla ryggrad gör att man smälter in i 
socialismens famn. 

Fjärde kravet som Gösta Ahlberg och någon mer som ringer upp folk hos dom stora 
företagen och hotar dem med åtgärder ifall dom uttala sig i frågor som går emot SLTF och 
monopolets intentioner. 

Med andra ord valet står mellan 15 medlöpare där Gösta Ahlberg förfallit till en nivå som 
uppfyller kravet nr 1 med beröm godkänt: ”Jag kan se mig själv i spegeln och se mina 
medarbetare i ansiktet utan att skämmas." Jag har inget emot att hundra tusen äldre saknar det 
mesta och mår dåligt, det är inte mitt bord, för jag gör det jag blir tillsagt, känns igen från 
svunna tider på andra sidan Östersjön, det var inte mer än 15 år sedan. 

Grattis Gösta du ligger bra till för en omplacering! 

Löjroms intelligens på nostalgitripp är personer som bedövat sitt samvete där man 
rättfärdiga vad som helst utan att skämmas, tål att se sig i spegeln utan att rodna. På 
västkusten jämför man dessa med IQ på en fiskmås. 
 
Det finns gott om idioter – några vars nytta kan diskuteras i samhället 
 


